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ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA U YTKOWNIKA 
 

VIAGRA 100 mg, tabletki powlekane 
Syldenafil w postaci cytrynianu 

 
 

Nale y zapozna  si  z tre ci  ulotki przed zastosowaniem leku. 
- Nale y zachowa  t  ulotk , aby w razie potrzeby móc j  ponownie przeczyta . 
- Nale y zwróci  si  do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa  
      informacja. 
- Lek ten zosta  przepisany ci le okre lonej osobie i nie nale y go przekazywa  innym, gdy  
      mo e im zaszkodzi , nawet je li objawy ich choroby s  takie same. 
-   Je li nasili si  którykolwiek z objawów niepo danych lub wyst pi  jakiekolwiek objawy 

niepo dane niewymienione w ulotce, nale y powiadomi  lekarza lub farmaceut . 
 
Spis tre ci ulotki: 
1.  Co to jest lek VIAGRA i w jakim celu si  go stosuje 
2.  Informacje wa ne przed zastosowaniem leku VIAGRA 
3.  Jak stosowa  lek VIAGRA 
4.  Mo liwe dzia ania niepo dane 
5.  Jak przechowywa  lek VIAGRA 
6.  Inne konieczne informacje dotycz ce leku VIAGRA  
 
 
1 CO TO JEST LEK VIAGRA I W JAKIM CELU SI  GO STOSUJE 
 
VIAGRA nale y do grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5. 
Lek dzia a poprzez wspomaganie rozkurczu naczy  krwiono nych w pr ciu, zwi kszaj c nap yw krwi 
do pr cia podczas podniecenia seksualnego. VIAGRA pomaga osi gn  wzwód jedynie pod 
warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego. VIAGRA nie powinna by  stosowana przez 
pacjentów, u których nie stwierdzono zaburze  erekcji. VIAGRA nie jest lekiem przeznaczonym dla 
kobiet. 
 
Lek VIAGRA jest stosowany w leczeniu zaburze  wzwodu u m czyzn, czyli impotencji 
definiowanej jako niemo no  uzyskania lub utrzymania erekcji pr cia wystarczaj cej do odbycia 
stosunku p ciowego. 
 
 
2. INFORMACJE WA NE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VIAGRA 
 
Kiedy nie stosowa  leku VIAGRA 
 Je li pacjent przyjmuje azotany, poniewa  ich jednoczesne przyjmowanie mo e powodowa  

niebezpieczne obni enie ci nienia t tniczego. Nale y poinformowa  lekarza je li pacjent 
przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy, leki te s  cz sto stosowane w celu agodzenia 
objawów d awicy bolesnej (ból w klatce piersiowej�). W razie w tpliwo ci nale y zwróci  si  
do lekarza lub farmaceuty.  

 
 Je li pacjent przyjmuje leki uwalniaj ce tlenek azotu (np.: azotan amylu), poniewa  ich 

jednoczesne przyjmowanie mo e równie  powodowa  niebezpieczne obni enie ci nienia 
t tniczego. 

 
 Reakcja alergiczna (nadwra liwo ) na substancj  czynn  lub którykolwiek ze sk adników 

leku VIAGRA.. 
 
 Ci kie choroby serca lub w troby.  
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 Niedawno przebyty udar lub zawa  serca oraz w przypadkach niskiego ci nienia t tniczego 

krwi. 
 
 Dziedzicznych zmian degeneracyjnych siatkówki, takich jak zwyrodnienie barwnikowe  

siatkówki (retinitis pigmentosa). 
 
 Je li u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utrat  wzroku w wyniku niet tniczej przedniej 

niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego. 
 
Kiedy zachowa  szczególn  ostro no  stosuj c lek VIAGRA 
Poinformowa  lekarza o: 
 Niedokrwisto ci sierpowatokrwinkowej (nieprawid owo  dotycz ca czerwonych cia ek 

krwi), bia aczce (choroba nowotworowa krwi), szpiczaku mnogim (choroba nowotworowa 
szpiku kostnego) 

 Je li u pacjenta stwierdzono anatomiczne zniekszta cenie pr cia lub chorob  Peyroniego. 
 
 Dolegliwo ciach ze strony serca. W tym przypadku lekarz powinien oceni  czy stan mi nia 

sercowego pozwala na dodatkowy wysi ek, jaki wi e si  z aktywno ci  seksualn . 
 
 Chorobie wrzodowej lub zaburzeniach krzepni cia (jak hemofilia). 

 
 Je li wyst pi nag e pogorszenie widzenia lub nag a utrata wzroku, nale y przerwa  

stosowanie leku VIAGRA i niezw ocznie skontaktowa  si  z lekarzem 
 
Leku VIAGRA nie nale y stosowa  jednocze nie z innymi doustnymi lub miejscowymi rodzajami 
terapii zaburze  wzwodu. 
 
Stosowanie leku VIAGRA u dzieci i m odzie y 
Leku VIAGRA nie nale y stosowa  u osób w wieku poni ej 18 lat. 
 
Stosowanie leku VIAGRA u pacjentów z zaburzeniami czynno ci nerek lub w troby 
Pacjenci z zaburzeniami czynno ci nerek lub w troby powinni poinformowa  o tym lekarza, który 
mo e zadecydowa  o podaniu mniejszej dawki leku VIAGRA. 
 
Stosowanie innych leków 
Nale y poinformowa  lekarza lub farmaceut  o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, tak e 
tych, które wydawane s  bez recepty.  
 
VIAGRA mo e wykazywa  interakcje z niektórymi lekami, zw aszcza stosowanymi w leczeniu bólu 
w klatce piersiowej. W przypadku wyst pienia pogorszenia si  stanu zdrowia, nale y poinformowa  
lekarza o za yciu leku VIAGRA. Nie nale y przyjmowa  leku VIAGRA jednocze nie z innymi 
lekami, bez zalecenia lekarza. 
 
Nie nale y stosowa  leku VIAGRA je li pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów, poniewa  ich 
jednoczesne stosowanie mo e powodowa  niebezpieczne obni enie ci nienia t tniczego. Nale y 
zawsze poinformowa  lekarza, je li pacjent przyjmuje azotany, które s  stosowane w leczeniu 
d awicy piersiowej (�ból w klatce piersiowej�).  
 
Nie nale y stosowa  leku VIAGRA je li pacjent przyjmuje leki uwalniaj ce tlenek azotu (np.: azotan 
amylu), poniewa  ich jednoczesne stosowanie mo e powodowa  niebezpieczne obni enie ci nienia 
t tniczego. 
W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy, stosowanych w leczeniu zaka e  
wirusem HIV, zaleca si  rozpocz cie leczenia od najni szej dawki (25 mg) leku VIAGRA.  
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U niektórych pacjentów, którzy przyjmuj  leki -adrenolityczne z powodu wysokiego ci nienia krwi 
lub rozrostu prostaty mo e dochodzi  do zawrotów g owy lub zamroczenia, które mog  by  objawami 
niedoci nienia ortostatycznego, polegaj cego na spadku ci nienia krwi podczas szybkiego wstawania 
lub siadania. Objawy takie wyst powa y u niektórych pacjentów przyjmuj cych jednocze nie lek 
VIAGRA i leki -adrenolityczne. Najbardziej prawdopodobne jest to w ci gu 4 godzin od przyj cia 
leku VIAGRA. W celu zmniejszenia ryzyka wyst pienia tych objawów, pacjent powinien regularnie 
przyjmowa  sta e dawki swojego leku -adrenolitycznego przed rozpocz ciem leczenia lekiem 
VIAGRA. Lekarz mo e zdecydowa  o zastosowaniu pocz tkowej dawki 25 mg leku VIAGRA. 
 
Stosowanie leku VIAGRA z jedzeniem i piciem 
Lek VIAGRA mo e by  przyjmowany jednocze nie z posi kiem lub niezale nie od niego. Chocia  
przyjmowanie leku VIAGRA w czasie spo ywania obfitych posi ków mo e wyd u y  czas niezb dny 
do rozpocz cia dzia ania leku. 
 
Zdolno  do uzyskania erekcji mo e by  czasowo zaburzona po spo yciu alkoholu. Aby w sposób 
maksymalny wykorzysta  mo liwo ci lecznicze leku VIAGRA, nie nale y spo ywa  znacznych ilo ci 
alkoholu przed za yciem leku. 
 
Ci a i karmienie piersi  
Lek VIAGRA nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety. 
 
Prowadzenie pojazdów i obs uga maszyn 
Lek VIAGRA mo e spowodowa  wyst pienie zawrotów g owy i zaburze  widzenia. Pacjenci przed 
prowadzeniem pojazdów mechanicznych lub obs ugiwaniem urz dze  mechanicznych powinni 
zorientowa  si , w jaki sposób reaguj  na lek VIAGRA. 
 
Wa ne informacje o niektórych sk adnikach leku VIAGRA 
Pacjent, u którego stwierdzono nietolerancj  niektórych cukrów, takich jak laktoza, powinien 
zasi gn  porady lekarza przed przyj ciem leku VIAGRA. 
 
 
3.  JAK STOSOWA  LEK VIAGRA  
 
Lek nale y stosowa  zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku jakichkolwiek w tpliwo ci nale y 
skontaktowa  si  z lekarzem lub farmaceut . 
Zalecana dawka pocz tkowa wynosi 50 mg. 
 
Leku VIAGRA nie nale y stosowa  cz ciej ni  raz na dob .  
 
VIAGRA powinna by  przyj ta na oko o godzin  przed planowan  aktywno ci  seksualn . Tabletk  
nale y po kn  w ca o ci, popijaj c szklank  wody. 
 
W przypadku wra enia, e dzia anie leku VIAGRA jest za mocne lub za s abe, nale y zwróci  si  do 
lekarza lub farmaceuty.  
 
VIAGRA umo liwia osi gni cie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po 
którym wyst puje dzia anie leku VIAGRA jest ró ny u ró nych pacjentów, zwykle wynosi od pó  
godziny do jednej godziny. Dzia anie mo e nast pi  pó niej, je li lek zostanie przyj ty po obfitym 
posi ku. 
 
Nale y skontaktowa  si  z lekarzem, gdy po za yciu leku VIAGRA nie dochodzi do erekcji lub, gdy 
czas trwania wzwodu nie jest wystarczaj cy do odbycia stosunku p ciowego.  
 
W przypadku za ycia wi kszej ni  zalecana dawki leku VIAGRA 
U pacjenta mog  cz ciej wyst powa  dzia ania niepo dane i mog  by  one bardziej nasilone. 
Za ycie dawki wi kszej ni  100 mg nie oznacza zwi kszenia skuteczno ci leku 
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Nie nale y za ywa  wi kszej ilo ci tabletek ni  przepisze lekarz.  
 
Nale y skontaktowa  si  z lekarzem w przypadku przyj cia wi kszej liczby tabletek ni  zalecono,. 
 
W razie w tpliwo ci zwi zanych ze stosowaniem leku nale y zwróci  si  do lekarza lub farmaceuty. 
 
 
4.  MO LIWE DZIA ANIA NIEPO DANE 
 
Jak wszystkie leki, tak e VIAGRA mo e wywo ywa  dzia ania niepo dane, chocia  nie u ka dego 
one wyst pi . Dzia ania niepo dane zg aszane w zwi zku ze stosowaniem leku VIAGRA s  zwykle 
agodnie lub umiarkowanie nasilone i krótkotrwa e. 

 
Je li w czasie stosunku p ciowego lub po nim pacjent odczuwa ból w klatce piersiowej: 
 powinien przyj  pó siedz c  pozycj  i spróbowa  si  rozlu ni , 
 nie powinien pod adnym pozorem przyjmowa  nitratów w celu z agodzenia bólu w klatce 

piersiowej, 
 powinien natychmiast skontaktowa  si  z lekarzem. 

 
Wszystkie leki, w tym VIAGRA, mog  wywo ywa  reakcje alergiczne. Nale y natychmiast 
skontaktowa  si  z lekarzem, je li u pacjenta po za yciu leku VIAGRA wyst pi  nast puj ce objawy: 
nag y wiszcz cy oddech, trudno ci w oddychaniu lub zawroty g owy, obrz k powiek, twarzy, warg 
lub gard a. 
 
Istniej  doniesienia o nadmiernie przed u aj cych si  i czasem bolesnych wzwodach po przyj ciu 
leku VIAGRA. Je li wzwód utrzymuje si  ponad 4 godziny, nale y natychmiast skontaktowa  si  z 
lekarzem. 
 
Je li u pacjenta nagle wyst pi pogorszenie lub utrata wzroku, powinien on zaprzesta  przyjmowania 
leku VIAGRA i natychmiast skontaktowa  si  z lekarzem. 
 
Bardzo cz stym dzia aniem niepo danym (wyst puj cym cz ciej ni  u 1 na 10 pacjentów) jest 
ból g owy. 
 
Cz ste dzia ania niepo dane (wyst puj ce u 1 na 10 do 100 pacjentów) to: nag e zaczerwienienie 
twarzy, niestrawno , zaburzenia widzenia (widzenie z kolorow  po wiat , nadwra liwo  na wiat o 
niewyra ne widzenie lub zmniejszenie ostro ci widzenia), uczucie zatkanego nosa, zawroty g owy. 
 
Niezbyt cz ste dzia ania niepo dane (wyst puj ce u 1 na 100 do 1000 pacjentów) to: wymioty, 
wysypka skórna, krwawienie do tylnej cz ci oka, podra nienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, 
podwójne widzenie, nieprawid owe odczucia we wn trzu oka, nieregularne lub szybkie bicie serca, 
bóle mi niowe, senno , os abione czucie dotyku, zawroty g owy, dzwonienie w uszach, nudno ci, 
sucho  w jamie ustnej, ból w klatce piersiowej oraz uczucie zm czenia. 
 
Rzadkie dzia ania niepo dane (wyst puj ce u 1 na 1000 do 10 000 pacjentów) to: nadci nienie 
t tnicze, niedoci nienie, omdlenia, udar, krwawienie z nosa oraz nag e os abienie lub utrata s uchu. 
 
Dodatkowymi dzia aniami niepo danymi zg aszanymi po wprowadzeniu leku na rynek by y: 
ko atanie serca, ból w klatce piersiowej, nag a mier , atak serca lub przej ciowe zmniejszenie 
przep ywu krwi przez niektóre cz ci mózgu. U wi kszo ci, ale nie u wszystkich pacjentów 
wyst powa y zaburzenia czynno ci serca przed przyj ciem leku VIAGRA. Nie jest mo liwe 
okre lenie czy te dzia ania niepo dane mia y zwi zek ze stosowaniem leku VIAGRA. Zg aszano 
równie  drgawki lub napady padaczkowe i ci kie reakcje skórne charakteryzuj ce si  wysypk , 
p cherzykami, z uszczaniem si  skóry i bólem, wymagaj ce natychmiastowej pomocy lekarza. 
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Je li nasili si  którykolwiek z objawów niepo danych lub wyst pi  jakiekolwiek objawy 
niepo dane niewymienione w ulotce, nale y powiadomi  lekarza. 
 
 
5.  JAK PRZECHOWYWA  LEK VIAGRA 
 
Lek przechowywa  w miejscu niedost pnym i niewidocznym dla dzieci. 
Przechowywa  w temperaturze nie przekraczaj cej 30ºC. 
Tabletki nale y przechowywa  w oryginalnym opakowaniu, chroni  przed wilgoci . 
Nie nale y stosowa  leku VIAGRA po up ywie terminu wa no ci zamieszczonego na opakowaniu. 
Termin wa no ci oznacza ostatni dzie  danego miesi ca. 
 
Leków nie nale y wyrzuca  do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Nale y zapyta  
farmaceut  co zrobi  z lekami, których si  ju  nie potrzebuje. Takie post powanie pomo e chroni  
rodowisko. 

 
 
6.  INNE INFORMACJE  
 
Co zawiera lek VIAGRA 
 
-     Substancj  czynn  leku VIAGRA jest syldenafil. Ka da tabletka zawiera 100 mg syldenafilu (w 

postaci cytrynianu). 
-  inne sk adniki leku to: 
            - Rdze  tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, wodorofosforan wapnia (bezwodny), sól sodowa 

kroskarmelozy, magnezu stearynian. 
            - Otoczka: hypromeloza, dwutlenek tytanu (E 171), laktoza, glicerolu trioctan, lak z 

indygotyn  (E 132)  
Jak wygl da lek VIAGRA i co zawiera opakowanie 
 
Tabletki pokryte s  niebiesk  otoczk , maj  kszta t zaokr glonego wielok ta, na jednej stronie 
umieszczony jest napis �PFIZER�, na drugiej napis �VGR 100�. Tabletki umieszczone s  w blistrach 
po 2, 4, 8 lub 12 tabletek. Nie wszystkie wielko ci opakowa  s  dost pne na rynku. 
 
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca 
 
Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Limited, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Wielka Brytania  
 
Wytwórca: Pfizer PGM, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, Francja 
 
W celu uzyskania bardziej szczegó owych informacji nale y zwróci  si  do przedstawiciela podmiotu 
odpowiedzialnego: 
 
België  /Belgique / Belgien 
Pfizer S.A./ N.V. 
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Pfizer S.A. 
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11 
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  ,   

.: +359 2 970 4333 
 

Magyarország 
Pfizer Kft.  
Tel.: + 36 1 488 37 00  

eská republika 
Pfizer s.r.o.  
Tel: +420-283-004-111 
 

Malta 
 V.J. Salomone Pharma Ltd. 
 Tel: + 356 21 22 01 74 

Danmark 
Pfizer ApS 
Tlf: +45 44 20 11 00 
 

Nederland 
Pfizer bv 
Tel: +31 (0)10 406 43 01 

Deutschland 
Pfizer Pharma GmbH 
Tel: +49 (0)30 550055 51000 

Norge 
Pfizer AS 
Tlf: +47 67 52 61 00 
 

Eesti 
Pfizer Luxembourg SARL, Eesti filiaal 
Tel: +372 6 405 328 
 

Österreich 
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. 
Tel: +43 (0)1 521 15-0 
 

 
Pfizer Hellas A.E. 

:  +30 210 6785800 
 

Polska 
Pfizer Polska Sp. z o.o.,  
Tel.: +48 22 335 61 00 
 

España 
Pfizer S.A. 
Tel: +34 91 490 99 00 

Portugal 
Laboratórios Pfizer, Lda.  
Tel: +351 21 423 5500 
 

France 
Pfizer 
Tél: +33 (0)1 58 07 34 40 
 

România 
Pfizer România S.R.L. 
Tel: +40 (0)21 207 28 00 
 

Ireland 
Pfizer Healthcare Ireland 
Tel: 1800 633 363 (toll free) 
Tel: +44 (0)1304 616161 
 

Slovenija 
Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podru�nica za 
svetovanje s podro ja farmacevtske dejavnosti, 
Ljubljana 
Tel: + 386(0)152 11 400 
 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: + 354 535 7000 
 

Slovenská republika 
Pfizer Luxembourg SARL, organiza ná zlo�ka 
Tel: +421�2�3355 5500 
 

Italia 
Pfizer Italia S.r.l. 
Tel: +39 06 33 18 21 
 

Suomi/Finland 
Pfizer Oy 
Puh/Tel: +358(0)9 43 00 40 
 

 
GEO. PAVLIDES & ARAOUZOS LTD,  

: +35722818087 
 

Sverige  
Pfizer AB 
Tel: +46 (0)8 550 520 00 
 

Latvija 
Pfizer Luxembourg SARL fili le Latvij  
Tel: +371 670 35 775 
 

United Kingdom 
Pfizer Limited 
Tel: +44 (0)1304 616161 
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Lietuva 
Pfizer Luxembourg SARL, filialas Lietuvoje 
Tel. +3705 2514000 
 

 

 
Data zatwierdzenia ulotki:  

 
 
Szczegó owa informacja o tym leku jest dost pna na stronie internetowej Europejskiej Agencji  
Leków (EMA) http://www.ema.europa.eu/ 
 


